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BazÕ Öneriler
Sizi üzen davranÕúlarÕn üstesinden gelmenin birçok yöntemi vardÕr. AyrÕca, kiúinin davranÕúÕnÕ
de÷iútiremeseniz bile, bu konuda kendinizi rahatlatmanÕn da çeúitli yollarÕ bulunmaktadÕr. Kiúiyi
davranÕúÕnÕ kontrol etme konusunda özendirmek önemlidir. Yapabilece÷iniz en iyi úeyi
belirlemeden önce yakÕnÕnÕza ne oldu÷unu anlamanÕz, ondan neler bekleyebilece÷inizi bilmeniz,
duygularÕnÕzÕ kabullenmeniz ve kendinizi suçlamamanÕz önemlidir. YakÕnÕnÕz hastalÕ÷Õ nedeniyle
bazÕ úeyler yapmanÕzda size yardÕmcÕ olamayabilir. Ancak, pekçok davranÕú iyi bir yönetim, özdenetimi ö÷renme ve sizin yardÕmÕnÕzla de÷iúebilir.
ùizofreniden kaynaklanan bazÕ davranÕúlarla baúa çÕkmada size yardÕmcÕ olacak öneriler
aúa÷Õda belirtilmektedir. Her bireyin ve koúullarÕnÕn farklÕ oldu÷unu unutmayÕnÕz. Bunlar
denenecek önerilerdir. Sizin için yararlÕ olmamalarÕ durumunda, bir sonraki aúamada ne
yapaca÷ÕnÕzÕ ö÷renmek için, ruh sa÷lÕ÷Õ uzmanÕna danÕútÕ÷ÕnÕzda yardÕmcÕ olabilir. Belirli
önerilerin sizin durumunuzda farklÕ uygulanmasÕ gerekebilir ya da farklÕ bir yöntem sizin için
daha iyi sonuç verebilir. YapÕlacak hiçbir úeyin olmadÕ÷ÕnÕ varsaymayÕnÕz.

Taburcu olduktan sonra ilk 6-12 ay içinde
YardÕmcÕ olan davranÕúlar
x Kiúiyi evde yalnÕz bÕrakÕnÕz, ancak

YardÕmcÕ olmayan davranÕúlar
x Bu durumu kiúisel olarak algÕlamayÕnÕz

ihtiyacÕ oldu÷unda yanÕnda oldu÷unu
x

ya da kendinizi suçlamayÕnÕz

bilmesini sa÷layÕnÕz

x

Kiúiyi de÷iútirmeye çalÕúmayÕnÕz

Bunun, onun iyileúmesinin bir parçasÕ

x

Kiúi hakkÕnda çok fazla

oldu÷unu unutmayÕnÕz
x

x

endiúelenmeyiniz ya da yakÕnmayÕnÕz

Kendisini basit etkinliklerde bulunmasÕ
konusunda yavaú yavaú özendiriniz

x

Eve çok fazla konuk davet etmeyiniz –
bu durum bunaltÕcÕ olabilir

(sözgelimi; TV izleme)
Kendi normal yaúamÕnÕzÕ sürdürünüz

x

Kiúiyi baúkalarÕyla konuúmaya
zorlamayÕnÕz

6-12 ay sonra
YardÕmcÕ olan davranÕúlar
x Yavaú yavaú gündüzleri daha erken
kalkmasÕnÕ ve bazÕ iúlerde size
yardÕmcÕ olmasÕnÕ isteyiniz
x

KalktÕ÷Õnda cezbedici bir kahvaltÕ, hoú
bir müzik gibi zevk alaca÷Õ bazÕ úeyler
sununuz

x

Bir süre iyi olduktan sonra içe kapanma
ya da uyku sorunlarÕnÕn baúlamasÕ

YardÕmcÕ olmayan davranÕúlar
x Sürekli koruyucu olmak zorunda
oldu÷unuzu düúünmeyiniz
x

YakÕnÕnÕz için herúeyi yapmaya
çalÕúarak kendinizi yÕpratmayÕnÕz

durumunda, destek görevlisi (case
manager) ile görüúünüz – hastalÕk
tekrar edebilir
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2. Hareketsizlik, hiçbir úey yapmak istememe.
HastalÕ÷Õn ortaya çÕkmasÕ ya da tekrar etmesinden sonraki 6-12 ay
YardÕmcÕ olan davranÕúlar
x

Hiçbir úey yapmak istemedi÷inde kiúiyi

YardÕmcÕ olmayan davranÕúlar
x

yalnÕz bÕrakÕnÕz
x

Birúeyler yapmasÕ ya da dÕúarÕ
çÕkmasÕ konusunda ÕsrarcÕ olmayÕnÕz

SÕkÕldÕ÷ÕnÕ söyledi÷inde, TV izleme,
müzik dinleme, yürüyüú yapma gibi

x

Çok fazla ö÷ütte bulunmayÕnÕz

x

Çok karmaúÕk olan herhangi bir

basit etkinlikler teklif ediniz ya da
öneriniz
x

Neden hoúlandÕ÷ÕnÕ bulmak için farklÕ

öneride bulunmayÕnÕz

etkinlikler deneyiniz
x

BaúlangÕçta bazÕ úeyler dinleme ya da

x

Kiúiyi eleútirmeyiniz

x

AynÕ zamanda çok fazla talimat

izleme gibi pasif etkinlikler deneyiniz.
Düzenli bir günlük rutin edininiz

x

Kiúiyi bu rutine katÕlmaya ya da bu

vermeyiniz

rutini izlemeye özendiriniz
x

Daha iyi olmaya baúladÕ÷Õnda bazÕ

x

Kendisine tembel demeyiniz

x

Herúeyin mükemmel olarak

iúlerde yardÕmcÕ olmasÕnÕ isteyiniz
x

BazÕ úeyleri ola÷andÕúÕ zamanlarda

yapÕlaca÷ÕnÕ beklemeyiniz

yapabilece÷ini kabulleniniz (sözgelimi;
düzensiz saatlerde yemek yeme –
buzdolabÕnda sa÷lÕklÕ ara ö÷ün

x

KarmaúÕk görevler vermeyiniz

x

Onun için herúeyi yapmaya

yiyecekler bulundurulabilir)
x

Mükemmel olmasa da bazÕ iúlerde
yardÕmcÕ oldu÷unda kiúiyi

çalÕúmayÕnÕz

ödüllendiriniz ve takdir ediniz
x

Dikkatinin da÷Õlabilece÷ini ve hata
yapabilece÷ini unutmayÕnÕz

x

Kiúinin ne zaman çeúitli úeyler
yapmaya hazÕr olaca÷Õna ve bu
konuda nasÕl özendirilece÷ine iliúkin
tavsiye almak için destek görevlisi ya
da doktoru ile görüúünüz.
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Tuhaf konuúmalar ya da düúünceler

YardÕmcÕ olan davranÕúlar
x Tuhaf düúüncelere kibarca karúÕ çÕkÕnÕz

YardÕmcÕ olmayan davranÕúlar
x

x DuygularÕnÕ bir ölçüde anladÕ÷ÕnÕzÕ

da bu kiúiyi eleútirmelerine izin
vermeyiniz

gösteriniz (sözgelimi; seslerden
korkmuú olabilir)

x

x Kiúiyi normal ya da ‘duyarlÕ’ konuúmaya

Tuhaf düúünceleri asla tartÕúmayÕnÕz –
böyle yapmanÕz kiúiyi hiçbir zaman
de÷iútirmez ve her ikinizi de üzer

özendiriniz
x KonularÕ, gerçek yaúamdaki basit ya da

Aile bireylerinin úaka yapmalarÕna ya

x

Sizin için bir anlam ifade etmeyen

güzel konularla de÷iútiriniz (sözgelimi;

konuúmalarÕ dinlemek için fazla

akúam yeme÷i için ne yaptÕ÷ÕnÕz gibi)

zaman harcamayÕnÕz

x Onu anlamadÕ÷ÕnÕzÕ ve daha açÕk

x

konuúma ya da düúünceleri kabul

konuúmasÕnÕ istedi÷inizi söyleyiniz

ediyormuú gibi görünmeyiniz

x Bir úeyin gerçek dÕúÕ oldu÷unu
düúündü÷ünüzde söyleyiniz (birinin

x

amacÕyla baúÕnÕzÕ sallamayÕnÕz

x Ses ya da düúüncelerin yakÕnÕnÕza
x

çalÕúmayÕnÕz

düúüncesinin gerçek olmadÕ÷ÕnÕ ve
x

sürdürmeyiniz – ‘bu konuyu daha

x Tuhaf düúünceler hakkÕnda konuúmak

sonra konuúuruz’ demeniz uygun olur

zorunda oldu÷unu düúünmesi halinde,
x

konuúmalardan hoúlanmadÕ÷ÕnÕzÕ açÕk

x YakÕnÕnÕzÕn sanrÕlar hakkÕnda

bir úekilde belirtmek daha uygun olur)

konuútu÷unda rahatlamasÕ durumunda,
x

fazla konuúmasÕ halinde, konuyu

TartÕúmayÕnÕz ya da müdahale
etmeyiniz

yavaú konuyu de÷iútirebilirsiniz
x Stresli olmasÕ ve sanrÕlara iliúkin çok

Tuhaf konuúmalar nedeniyle ürkmüú
ya da utanmÕú görünmeyiniz (bu tür

konuúmasÕnÕ söyleyiniz

bir süre dinleyebilir ve daha sonra yavaú

Sizi sÕkan ya da üzen veya sizin için
çok karmaúÕk olan bir konuúmayÕ

göstererek anlamasÕnÕ sa÷layÕnÕz

bunlarÕ destek görevlisi ya da doktoruyla

DünyalarÕna girmeye ya da
söylediklerini takip etmeye

x Gerçek ile ‘fantazi’ arasÕndaki farkÕ,
hastalÕ÷Õn etkisiyle böyle düúündü÷ünü

Tuhaf konuútu÷unda sürekli kiúiye
bakmayÕnÕz ya da do÷rulamak

kendisine eziyet etti÷i gibi)
gerçek geldi÷ini kabul ediniz

Sizin için bir anlam ifade etmeyen

x

Üzücü olmasÕ durumunda, bu tür
konuúmalarÕ özendirmeyiniz

de÷iútiriniz ya da dikkatini baúka bir
etkinli÷e çekmeye çalÕúÕnÕz
x Bu durumun sÕkça tekrar etmesi
halinde, ilacÕnÕ alÕp almadÕ÷ÕnÕ kontrol
ediniz ve sorunu tartÕúÕnÕz
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YardÕmcÕ olan davranÕúlar
YardÕmcÕ olmayan davranÕúlar
x Panik yapmayÕnÕz ya da hastalÕ÷Õn
x Sakin davranÕnÕz
x YakÕnÕnÕzÕn varsanÕlar (halüsinasyonlar)
tekrar etti÷ini varsaymayÕnÕz
ya da duydu÷u sesler hakkÕnda
x Ürkütücü davranÕúlarda bulunmayÕnÕz
konuúmasÕna izin verme bazen yararlÕ
x KonuútuklarÕyla ilgili bir anlam
olabilir
çÕkarmaya çalÕúmayÕnÕz
x Yapabilirseniz baúka etkinlikler
x BaúkalarÕnÕn bu söylenenlere
yapmasÕnÕ sa÷layarak dikkatini baúka
gülmesine izin vermeyiniz
bir yöne çekiniz – sözgelimi bir gazete
makalesine bakmasÕnÕz öneriniz –
sözgelimi gazeteyi aramasÕnÕ isteyiniz –
bir konuúmaya katÕnÕz, baúkalarÕyla
birlikte olmaya özendiriniz
5. Tuhaf ya da utandÕrÕcÕ davranÕúlar
Bu tür davranÕúlardan sorumlu olmadÕ÷ÕnÕzÕ unutmayÕnÕz
YardÕmcÕ olan davranÕúlar
YardÕmcÕ olmayan davranÕúlar
x Bu davranÕúÕn size ya da ailenize
x Özellikle çok ciddi de÷ilse ya da toplum
içinde yapÕlmamÕúsa, e÷er
yansÕdÕ÷ÕnÕ söylemeyiniz
yapabilirseniz, görmezden geliniz
x Görmezden gelemiyorsanÕz, kiúiden bir
x Üzgün davranmayÕnÕz
daha yapmamasÕnÕ isteyiniz
x DuygularÕnÕzÕ açÕk bir úekilde ifade
ediniz
x Bu konuda uzun tartÕúmalara girmeyiniz
x Kiúinin bu davranÕúÕ yapmaktan
vazgeçememesi durumunda, sadece
x Ailenin bu konuya odaklaúmasÕna ya da
odasÕnda yapmasÕnÕ isteyiniz
gülmesine izin vermeyiniz
x Bu davranÕúÕn baúkalarÕ tarafÕndan
kabul görmeyece÷ini açÕk bir úekilde
belirtiniz
x Bu davranÕúÕyla ilgili olarak kiúiye
x Yapabilirseniz, bu tür davranÕúÕ
söylenmeyiniz
azaltmak için evi yeniden düzenleyiniz
ya da ortamda de÷iúiklik yapÕnÕz
(sözgelimi; kiúi aynaya bakarak
kendisiyle konuúuyorsa, konuklar
varken oturma odasÕndan aynayÕ
kaldÕrÕnÕz.
x ‘Normal’ davranmasÕ halinde kendisini
takdir ediniz. Bu davranÕúÕn belirli
olaylardan etkilendi÷i gözlemlendi÷inde,
(sözgelimi; çok sayÕda konuk gelmesi,
eleútirilme, üzücü olaylar gibi) bu
etkenleri azaltma ya da yok etmenin
yollarÕnÕ araútÕrÕnÕz.
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6. Doktorun verdi÷i ilaçlarÕn alÕnmamasÕ
x

Sorunun unutma olmasÕ durumunda, ilacÕn alÕnma saati geldi÷inde kibar bir úekilde
hatÕrlatÕnÕz ve ilaç alma bir alÕúkanlÕk haline dönüútü÷ünde günlük bir rutin belirleyiniz
(sözgelimi; kahvaltÕ, diú fÕrçalama gibi)

x

ølaç almanÕn sa÷lÕklÕ kalmasÕna yardÕmcÕ oldu÷unu sakin bir úekilde hatÕrlatÕnÕz (bkz:
ùizofreni hastalÕ÷ÕnÕn ilaçla tedavisi)

x

ølacÕn herhangi bir yan etkisi olup olmadÕ÷ÕnÕ sorunuz

x

Doktor ile görüúünüz

x

Kiúinin ilaç almayÕ reddetmeyi sürdürmesi ve belirtilerin tekrar ortaya çÕkmasÕ ya da
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artmasÕ halinde, doktora haber veriniz.
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7. Alkol ve Sokakta SatÕlan Uyuúturucular
x
x

Alkol kiúiye ba÷lÕ olarak günde bir ya da iki içkiden fazla olmayacak úekilde çok az
miktarda alÕnabilir.
Esrar, L.S.D., Amfetaminler (‘speed’) ve P.C.P (‘angel dust’) ile ‘crack’ ve ‘Ekstazi’ gibi
yeni sentetik uyuúturucular ùizofreni hastasÕ kiúi için çok zararlÕ olabilir. Bunlar hastalÕk
belirtilerini artÕrabilir ve yeniden ortaya çÕkmasÕnÕ tetikleyebilir

YakÕnÕnÕzÕn bu uyuúturucularÕ kullanmasÕ ya da çok fazla alkol tüketmesi durumunda:

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x

YardÕmcÕ olmayan davranÕúlar

Uyuúturucunun kendisi için zararlÕ
x Eleútirmeyiniz – bu herúeyi daha da
oldu÷unu kesin bir úekilde hatÕrlatÕnÕz
kötüleútirebilir
AlÕnabilecek güvenli alkol miktarÕnÕ
x Kendisine içki ya da uyuúturucu
kendisine hatÕrlatÕnÕz
almasÕ için para vermeyiniz
Uyuúturucu ve Alkolün etkileri
konusunda kendisini sakin bir úekilde
bilgilendiriniz
x Bu konuda tartÕúmaya girmeyiniz
Uyuúturucu ve aúÕrÕ alkol kullanma
nedenlerini sorunuz (gerginli÷i azaltma
x Çok fazla içki içerek ya da kendiniz
ya da baúkalarÕnca kabul görmeyi
uyuúturucu kullanarak örnek olmayÕnÕz
sa÷lamasÕ durumunda, bunun için
baúka seçenekler de bulunabilir)
x Aile bireylerinin aúÕrÕ içki içme ya da
Doktor ya da destek görevlisi ile
uyuúturucu kullanma konusunda
görüúünüz
özendirici olmalarÕna izin vermeyiniz
(‘O÷lum çok iyi bir gece geçirdim –
øçki içme ya da uyuúturucu kullanmaya
gerçekten sarhoú oldum’)
yol açabilecek her türlü stres faktörünü
araútÕrÕnÕz (sözgelimi; aile ile kavga
x KuralÕn uygulamasÕ hakkÕnda sizinle
etme, iú baskÕsÕ) ve bunlarÕ
gidermenin yollarÕnÕ tartÕúÕnÕz
konuúulmasÕna izin vermeyiniz –
tutarlÕ olmak önemlidir
Mutlu olmanÕn ya da ‘uyuúturucu
etkisiyle uçmanÕn’ di÷er yöntemlerini
tartÕúÕnÕz. Sözgelimi; yeni arkadaúlar
edinme, müzik dinleme, spor yapma
Bu kiúi yeni úeyler ö÷renmeye
gereksinim duyabilir. Sözgelimi; içki
içmeyen ya da uyuúturucu
kullanmayan kiúilerle sosyal iliúki
kurma veya yeni ve doyurucu hobiler
edinme
Uyuúturucu kullanmama ya da aúÕrÕ içki içmeme konusunda bir anlaúma yapÕnÕz.
Bu anlaúmayÕ gerçekleútirilebilecek düzeyde tutunuz.
Bu anlaúmayÕ aúa÷Õda belirtilenlerle destekleyiniz:
a) YakÕnÕnÕzÕn anlaúmaya ba÷lÕ kalmasÕ durumunda, belki her hafta, ödüller verme ya
da özel ayrÕcalÕklar tanÕma (sözgelimi; sinemaya gitme, özel bir yemek ya da de÷er
verdi÷i bazÕ úeyleri sa÷lama gibi)
b) YakÕnÕnÕzÕn anlaúmayÕ bozmasÕ durumunda:
x Anlaúmaya uydu÷unda vermeye söz verdi÷iniz ödülü vermeyiniz
x E÷er mümkünse uyuúturucu ya da alkolü ortadan kaldÕrÕnÕz
x Para vermeyi reddediniz
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